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Harbin Ice & Snow Festival 2020 | Dream Home | รถไฟความเร็วสงูไป-กลบั 
นัง่กระเช้าชมวิวลานสกียาปู้ ล่ี | คฤหาสน์วอลการ์ | สวนสตาลิน | พกัในหมู่บ้านหิมะ 1 คืน 

  แจกฟรี หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ แผ่นท าความร้อน (รับที่ฮาร์บิน) 
  

 

  

 

 

 

 

PREMIUM HARBIN ตะลุยหมู่บ้านหมิะ พกัหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน  

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563  

ราคาเร่ิมต้น 29,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
วนัท่ี 2.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสิ่นหยาง (สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน) (XW878:02.45-08.50) - ฮาร์บิน (โดยรถไฟความเร็วสงู) - 

ร้านเสือ้กนัหนาว 
วนัท่ี 3.  ฮาร์บิน - ยาปู้ ลี่ - ลานสกียาปู้ ลี่ - นัง่กระเช้าชมวิวลานสกี - หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอทุยานและค่าเข้า) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - 

ชมแสงสกีลางคืนถนนแสยุ่น่เจีย 
วนัท่ี 4. อิสระชมหมูบ้่านหิมะ - ฮาร์บิน - คฤหาสน์วอลการ์ 
วนัท่ี 5.  คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลสั) - ฮาร์บิน - Harbin Ice & Snow Festival 2020 
วนัท่ี 6. โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ศนูย์ผลติภณัฑ์รัสเซีย - ถนนจงยาง - อนุสาวรีย์ฝ่ังหง - สวนสตาลนิ - เสิน่หยาง (โดยรถไฟความเร็วสงู)  
วนัท่ี 7. เสิน่หยาง (สนามบินเสีน่หยางเถาเซียน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW877:10.15-15.10) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 

23.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เสิ่นหยาง (สนามบินเส่ีนหยางเถาเซียน) 
(XW878:02.45-08.50) - ฮาร์บนิ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ร้านเสือ้กันหนาว 

02.45 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน นกสกู๊ต เทีย่วบนิท่ี XW878 (ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน (Tao Xian International) หรือที่มีช่ือเรียกในภาษาแมนจูว่า มคุเดน ซึ่งเป็น

เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในเมืองอตุสาหกรรมที่ใหญ่และมีความส าคญัที่สดุ นอกจากนัน้ยงั
เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชัว่โมง) เพื่อเดินทางไปยงั เมืองฮาร์

บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง เคยเป็นสว่นหนึง่ของเขตอิทธิพลของรัสเซีย ตวัเมืองปัจจุบนัจึงยงัคงมีร่องรอยของ
สถาปัตยกรรมแบบรัสเซียอยูม่าก 
(หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลูกค้าต้องลากขึน้-ลงรถไฟเอง โดยการ
เดินทางด้วยรถไฟในประเทศจีนทกุทา่นต้องน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึน้รถไฟ ห้ามน าไฟแช็ค สิง่ของมีคมทกุชนิด 
และสเปรย์ตา่งๆที่มีปริมาณมากกวา่ 100 ml เข้าไปในรถไฟ หากเจ้าหน้าที่พบสิง่ของดงักลา่วจ าเป็นต้องทิง้อยา่งเดียว) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นแวะชมสนิค้าที่ ร้านเสือ้กนัหนาว ภายในร้านจะจ าหนา่ย เสือ้ รองเท้า ผ้าพนัคอ แผน่ท าความร้อน และ

อปุกรณ์กนัหนาวอีกมากมาย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที่ 3 
ฮาร์บนิ - ยาปู้ล่ี - ลานสกียาปู้ล่ี - น่ังกระเช้าชมวิวลานสกี - หมู่บ้าน
หมิะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า) - DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชม
แสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นออกเดินทางสู ่ยาปู้ ลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ลานสกยีาปู้ ลี่ เป็นลานสกีที่มี
ช่ือเสยีงที่สดุของจีน  ซึง่เป็นแหง่แรกที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลของสกีรีสอร์ทเพื่อรับกิจกรรมขนาดใหญ่โดยมกีาร
เลน่สกีระดบัสงูปานกลางมีความยาวรวม 30 ก.ม. นอกจากนี ้ยงัมลีานสกีที่ยาวที่สดุในโลก 2,600 ม. เป็นลานสกีแบบ
แห้งส าหรับการแขง่ช่วงฤดรู้อน  
(หมายเหต ุไมร่วมคา่เช่าอปุกรณ์และเคร่ืองเลน่ หากทา่นใดสนใจเลน่สกีสามารถตดิตอ่หวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถ่ิน)  

 

 

 

จากนัน้น าทา่นขึน้ กระเช้าสู่ยอดเขายาปู้ ลี่ (สามารถนัง่ได้กระเช้าละ 4-6 ทา่น) ทา่นจะได้ชมวิวมมุสงูของลานสกียาปู้ ลี ่ 
มีทัง้ชาวจีนและตา่งชาตินยิมมาเลน่สกีที่ยาปู้ ลี ่เมื่อทา่นขึน้สูย่อดเขาแล้วทา่นจะได้สมัผสักบัอากาศที่หนาวเย็น พร้อมทัง้
เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามบนเขาลานสกียาปู้ ลีแ่หง่นี ้หลงัจากนัน้น าทา่นนัง่กระเช้าลงสูล่า่งเขา 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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 น าทา่นออกเดินทางสู ่หมู่บ้านหิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชัว่โมง) ซึง่หา่งจากลานสกียาปู้ ลี่ 93 กิโลเมตร ตัง้อยู่

ตะวนัตกเฉียงใต้ของแม่น า้มู่ตานเจียง เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บ้านงดงามมาก การก่อสร้างแต่ละ
บ้านเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด เมื่อได้เข้าไปหมู่บ้านนีเ้หมือนเข้าไปในโลกของเทพนิยาย ที่นี่มีหิมะตกนานถึง 7 
เดือนใน 1 ปี มีแค่ 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูหนาว  หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ หน้าหนาวหิมะเร่ิมตกตัง้แต่เดือนตลุาคมถึง
พฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่  2 เมตร หมู่บ้านแห่งนีถื้อว่ามีปริมาณหิมะที่หนาและสะอาดที่สุดใน
ประเทศจีน  ชาวจีนจึงตัง้ช่ือสถานท่ีแหง่นีว้า่ ”THE CHINA SNOW TOWN”  

 

 
 และน าท่านเข้าชม DREAM HOME (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายท าหนงั ละคร และ

รายการตา่งๆ ซึง่มีความงดงามมาก ตัง้อยูใ่กล้กบัถนนคนเดิน XUEYUN ที่น่ีทา่นสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ด
หิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็นบ้านเล็กๆ ความสงูเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบน
หลงัคา ดูเหมือนเห็ด จึงตัง้ช่ือเห็ดหิมะ   เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในที่นี่ท่านสามารถชมความ
สวยงามของหมูบ้่าน ซึง่เป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่สดุ ถือวา่เป็นจดุเดน่ท่ีสดุของหมูบ้่านแหง่นีเ้ลยเลยทีเดียว    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
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 หลงัรับประทานอาหารทา่นสามารถ ชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดิน ซึง่เป็นถนนหลกัเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้าน
หิมะ  มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถ่ิน ขนม ผลไม้แช่แข็ง ของกิน ปิง้ย่าง ร้านขาย
เสือ้ผ้ากนัหนาว และร้านอาหาร ต่างๆ ยามค ่าคืนสถานที่แห่งนีจ้ะแขวนโคมไฟสีแดงหน้าบ้านเต็มไปตลอดทัง้สองข้าง
ทาง ดูคล้ายๆเหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระให้ท่านถ่ายรูป ชมบรรยากาศอนัสวยงาม เกินบรรยามตาม
อธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเท่า อยู่ในหมู่บ้านหิมะ  
(ไม่มีเตียงเสริม ใน 1 ห้องสามารถพักได้ 2-3 ท่าน เป็นเตียงฮีตเตอร์ใหญ่ 1 เตียง) 

 หมายเหต ุ:  เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบสัไม่สามารถเข้าไปหมู่บ้านได้ ต้องจอดไว้ด้านนอก และที่พกัไม่มีพนกังานยก
กระเป๋า ฉะนัน้ลกูค้าต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่ใช้ส าหรับพกั 1 คืน (เนื่องจากต้องหิว้กระเป๋าเอง ) สว่นกระเป๋าใบใหญ่
ฝากไว้กบัรถใหญ่ที่จอดรอด้านนอก...และกรุณาเตรียมผ้าเช็ดตวั แปรงสฟัีน และยาสฟัีนไปด้วยคะ่   

วันที่ 4 อิสระชมหมู่บ้านหมิะ - ฮาร์บิน - คฤหาสน์วอลการ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าสไตล์จีน ภายในหมู่บ้านหิมะ   

 

 
 อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ รอบๆ หมู่บ้านหิมะ ไม่ว่ามองทางไหนก็เต็มไปด้วยสีขาว ปกคลมุไปด้วยหิมะ  วิว

หมูบ้่านงดงามมาก การก่อสร้างแตล่ะบ้านเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัทัง้หมด และทา่นสามารถเลน่กิจกรรมรอบๆหมู่บ้าน
หิมะได้ อาทิเช่น สาดน า้ร้อนทา่มกลางอากาศหนาวติดลบ 20 องศา เป็นอีกกิจกรรมที่นิยมเลน่กนัมากเมื่อมาถึงหมู่บ้าน
หิมะ  
(หมายเหต ุ: ไมร่วมคา่อปุกรณ์ตา่งๆ ภายในหมูบ้่านหิมะ หากทา่นใดสนใจสามารถสอบถามหวัหน้าทวัร์ไทย) 

 หมายเหตุ : ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
- เขาแกะหญ้า( YANG CAOSHAN)  ซึ่งเป็นเขาที่สงุที่สดุในหมู่บ้านนี ้แล้วห่างจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 

กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สดุอีกจุดของหมู่บ้าน สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ชม
พระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ขึน้ตกที่ดีที่สดุเลยทีเดียว 

- ระเบียงหิมะหมื่นลี ้สมัผสัวิวทิวทศัน์ของโลกน า้แข็งสดุสวยงาม  
(ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัรายการไดที้เ่จ้าหนา้ที ่และช าระเงินกบัไกด์ทอ้งถ่ิน) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านสามารถชมความ

สวยงามของหิมะที่ปกคลมุต้นไม้ตลอดสองข้างได้   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ หม้อไฟตงเป่ย 
ที่พกั โรงแรม VOLGAR MANOR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ไม่มเีตียงเสริม) 
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วันที่ 5 
คฤหาสน์วอลการ์ (โบสถ์เซนต์นิโคลัส) - ฮาร์บนิ - HARBIN ICE & 
SNOW FESTIVAL 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 น าทา่นเที่ยวชม คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นชุดประจ าชาติรัสเซียคอย

ให้การต้อนรับผู้ที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ โดยที่บริเวณแห่งนีม้ีพืน้ที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทนุสร้างถึงหนึ่งร้อยห้า
สบิกวา่ล้านหยวน น าทา่นชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตวัอาคารท ามาจากไม้ เป็น
สญัลกัษณ์ของคฤหาสน์วอลการ์ ด้านหน้าของตวัอาคารมีสญัลกัษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์ ตวัโบสถ์เคยถูก
ท าลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ในยคุการปฏิวตัิวฒันธรรม ในปัจจบุนัได้ถกูบรูณะให้มีความสวยงามเช่นเดียวกบัในศตวรรษ
ก่อน (ฟรีเลน่สกีล้อยาง ทา่นละ 1 รอบ) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    
 น าท่านเดินทางเข้าสูต่วั เมืองฮาร์บิน เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 ท่านสามารถซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

หม้อไฟคฤหาสน์น า้แข็ง ณ ภัตตาคาร Shangri-La ระดับ 5 ดาว เปิดประสบการณ์ใหม่ทานสกีุห้ม้อไฟท่ามกลาง
น า้แข็ง ภายในโรงแรมแชงกรีลา่ 
(ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัรายการไดที้เ่จ้าหนา้ที ่และช าระเงินกบัไกด์ทอ้งถ่ิน) 

 

 
 น าทา่นชม เทศกาลน า้แข็ง (Harbin International Ice and Snow Festival 2020) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการ

แกะสลกัน า้แข็งประจ าปีของฮาร์บิน ที่เมืองฮาร์บินซึง่ฤดเูยือกแข็งที่ยาวนานท าให้ฮาร์บินซึ่งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
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ของจีนกลายเป็นเมืองน า้แข็งสภาพอากาศเย็นจดัท าให้แม่น า้ซงฮวักลายเป็นลานน า้แข็งที่ทัง้หนาและกว้างใหญ่ที่ผู้มา
ร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี ้สเก็ตน า้แข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการน า
น า้แข็งก้อนโตมาแกะสลกัเป็นรูปตา่งๆ ให้ทา่นชมความงดงามของโคมไฟน า้แข็งยามค ่าคืนตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน า้แข็งปิดให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ที่พกั โรงแรม Sheraton Harbin Xiangfang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย - ถนนจงยาง - อุนสาวรีย์
ฝ่ังหง - สวนสตาลิน - เสิ่นหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ส าคญัตา่งๆ ของชาวรัสเซียแตม่าถกูท าลายตอนปฏิวตัิวฒันธรรม และได้มีการสร้างขึน้มา
ใหม่อีกครัง้โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สดุ ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเร่ิมต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จ
สมบรูณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้วา่เป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สดุในตะวนัออก น าทา่นเลอืกชม สินค้ารัสเซีย ให้
ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั ไมว่า่จะเป็น ช็อคโกแลต เคร่ืองประดบั หรือของพืน้เมืองตา่งๆ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    

 น าท่านเดินชม ถนนจงยาง (แจกฟรีไอศครีม Modern ท่านละ 1 แท่ง) เป็นไอศครีมที่มีช่ือเสียงของเมืองฮาร์บิน และมี
ยาวนานมากวา่ 100 ปี หากทา่นใดมาถึงฮาร์บินแล้ว ไมค่วรพลาดที่จะชิม นอกจากนัน้ยงัคงมีงานแกะสลกัน า้แข็งเล็กๆ 
ให้ทา่นได้ชมตลอดสองข้างทาง ทา่มกลางความหนาวติดลบ 20 องศา 
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 และน าทา่นชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซึง่ตัง้อยู ่ณ บริเวณชายฝ่ังแมน่ า้ซงฮวั เป็นอนสุรณ์ระลกึถึงความพยายามของชาวเมือง
ฮาร์บินที่พยายามตอ่สู้กบัอทุกภยัครัง้ใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึง่น า้ในแมน่ า้ซงฮวัเจียงสงูกว่าตวัเมืองฮาร์บิน้ 7 เมตร และ
เหลือเพียง 20 เซนติเมตร น า้ก็จะทะลกัเข้ามาในตวัเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สงูขึน้อีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อน
กวา่ 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วนั จนในที่สดุน า้ก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บินทัง้ๆ ที่กระแสน า้ในปี ค.ศ. 1998 เป็น
กระแสน า้ที่สงูที่สดุในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่ม
กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนกัศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในตอนนัน้ฐานของ
อนสุาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจนัทร์เสีย้ว 3 ชัน้ ชัน้ลา่งเป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมือง
ฮาร์บินเป็นอยา่งมาก สระชัน้ท่ี 2 เป็นระดบัน า้ในปี ค.ศ. 1957 เท่ากบัระดบัน า้เมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสงูกว่าระดบัน า้ปี ค.ศ. 
1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึน้เป็นชัน้ที่  3 เพื่อบันทึกระดับน า้ ซึ่งสูงขึน้อีก 0.75 เซนติเมตร 
ด้านหลงัประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั ซึง่แสดงถึงความสามคัคีของชาวเมืองฮาร์บิน 

 
 จากนัน้น าท่านชม สวนสตาลิน ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ซงฮัว โดยสวนแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับ

อิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยโุรป แต่มีความสมบรูณ์แบบกว่าและมีเอกลกัษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอปุนิสยั
ของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลกัฐานถึงสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนั ระหวา่งสองชาติมหาอ านาจแหง่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เป็ดย่าง 
 น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชัว่โมง) เพื่อเดินทางกลบัไปยงั เมืองเสิน่หยาง 

เมืองหลวงของมณฑลเหลยีวหนิง ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในเมืองอตุสาหกรรมที่ใหญ่และมีความส าคญัที่สดุ 
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  (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูค้าต้องลากขึน้-ลงรถไฟเอง โดยการ
เดินทางด้วยรถไฟในประเทศจีนทกุทา่นต้องน ากระเป๋าเดินทางมาสแกนก่อนขึน้รถไฟ ห้ามน าไฟแช็ค สิง่ของมีคมทกุชนิด 
และสเปรย์ตา่งๆที่มีปริมาณมากกวา่ 100 ml เข้าไปในรถไฟ หากเจ้าหน้าที่พบสิง่ของดงักลา่วจ าเป็นต้องทิง้อยา่งเดียว)  

ที่พกั โรงแรม Oriental Ginza International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 7 
เสิ่นหยาง (สนามบินเส่ีนหยางเถาเซียน) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง) (XW877:10.15-15.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลา น าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน 

10.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW877  (ไม่รวมอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง เมืองด้วยความประทบัใจ 
 

โปรแกรม: PREMIUM HARBIN ตะลุยหมู่บ้านหมิะ พักหรู 5 ดาว 7 วัน 5 คืน โดยสายการบนินกสกู๊ต    

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 24-30 ธ.ค. 62 33,900.- 33,900.- 6,000.- 23,900.- 

วนัท่ี 27 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 6,000.- 25,900.- 

วนัท่ี 07-13 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,000.- 20,900.- 

วนัท่ี 10-16 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,000.- 20,900.- 

วนัท่ี 14-20 ม.ค. 63 30,900.- 30,900.- 6,000.- 20,900.- 

วนัท่ี 04-10 ก.พ. 63 32,900.- 32,900.- 6,000.- 22,900.- 

วนัท่ี 07-13 ก.พ. 63 31,900.- 31,900.- 6,000.- 21,900.- 

วนัท่ี 11-17 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 6,000.- 19,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 
 

 

 

 

 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-519 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน/ท่าน/ทริป 

ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ไทย 400 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กเกบ็ทปิเท่าผู้ใหญ่) 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

 กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง  
 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ทา่น/ทริป 
9. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ไทย 400 บาท/ทา่น/ทริป 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 
 
 
 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-519 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   
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 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-519 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-519 

 

 

 
 
 
 

รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


